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K ES İ N L İ K :

➜➜ Kesin “kuşku ve duraksamaya yer bırakmayan” demektir. “Kesinlik” ise “kesin 
olma durumu” demektir. 

Örnek:
(I) Dünyada 10.000 dolayında kuş türü var. 
(II) Bunların 6.600’den fazlası hızla azalmakta. 
(III) 1000’e yakın kuş türü ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 
(IV) Dünyadaki kuş türlerinden 513’ü yalnızca Türkiye’de yaşıyor. 



Örnek:

(I) Dünyada 10.000 dolayında kuş türü var. 

(II) Bunların 6.600’den fazlası hızla azalmakta. 

(III) 1000’e yakın kuş türü ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 

(IV) Dünyadaki kuş türlerinden 513’ü yalnızca Türkiye’de yaşıyor. 



Tahmin:

➜➜ “Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama, usa, sezgiye ya da kimi verilere daya-
narak gelecek bir şeyi, olayı kestirme” demektir. 

Örnek:
➜➜ Gözlerinden okunuyor, beni seviyorsun. 

➜➜ Zannederim / Sanırım sınava girmeyecek. Sınıfı geçmiş olmalı / olsa gerek. 

➜➜ Bölgedeki kalıntılar, burada eski bir medeniyet merkezi olduğu düşüncesini kuvvet-
lendiriyor. 



Örnek:

(I) Bebek bir filin boyutlarında olduğu sanılan mamutun, günümüzden 3,5 milyon yıl 
önce yaşadığı belirlendi. 

(II) D. Bate tarafından 1904 yılında yine Girit’te bulunan diş fosilinin fillerin ata-
sına ait olduğu sanılıyordu.



Olasılık:

➜➜ Olasılık “bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirliği” demektir.   

Örnek:
➜➜ Bu gün dışarı çıkabilirim. 

➜➜  Belki bugün dışarı çıkarım. 



Örnek:

(I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış. 

(II) Bunun sonucu olarak Sülüklügöl oluşmuş. 

(III) Çevresindeki orman nedeniyle gölün suyu orman yeşili renginde. 

(IV) Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sahip ol-
masının bir sonucudur. 



Ön Yargı:

➜➜ Ön yargı “bir kimse ya da şeyle ilgili belirli koşul, olay ya da görüntülere dayana-
rak önceden edinilmiş olumlu-olumsuz yargı, peşin hüküm” demektir. 

Örnek:
➜➜ Gösterime giren bu filmin izlenme rekorları kıracağına eminim.  



Öngörü:

➜➜ Öngörü “bir işin ilerisini kestirme ya da bir işin nasıl yol alacağını önceden anla-
yabilme ve ona göre davranma” demektir. 

Örnek:
➜➜ Önümüzdeki yıl üniversite sınavına bir milyondan fazla öğrenci katılacak gibi.  


